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# RECEITADO DIARIAMENTE
pelos médicos mais eminentes, que reconhecem seu grande valor

therapeütico na cura da ANEMIA e suas manifestações.

&

0 lodolino de Orh
dá sempre resultados positivos na ANFMIA — ESCROPHULAS —

RACHITISMO - FLORES BRANCAS - MAGREZA - CANSAÇO
TENHA- FRAQUEZA
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PALLIDEZ - INAPPE-

Para as creanças
O uso do TODOLINO DE ORH é indispensável no período do crescimento. Fortifica e desenvolve

normalmente. Evita as doenças da infância, facilitadas pela anemia. Corrige a nutrição
deficiente. Augmcnta o appetite e desenvolve as cores.

Insubsliiuivel nas convalescenças
Os resultados colhidos são sempre superiores em todas as idades. Fortifica, desenvolve e evita a

invasão de moléstias causadas pelo enfraquecimento do organismo.

Em Iodas as pharmacias e drogarias 4

Depois do carnaval, no mundo inteiro,
Exsurge, logo, a falta de dinheiro,
Por causa do brinquedo e da foígança :
Por isso é que, depressa, anciosamente
De procurar comprar barato, a gente
Não se despreoecupa e não se cança,,.

Embora sendo sete. os quatro irmãos
Estão, em preços sempre na vanguarda,
E a sua casa, na Avenida, aguarda
A visita dos nossos cidadãos...

Aos 4 Irmãos
AVENIDA CAPICHABA, 31, 33

VICtORIA ESPIRITO SANTO



Wié&,SL '^v

€ 4jMckaJ>a
M. COPES PIMENTA

Directores :
CAPCOS MADEIRA

A TAL ESTHETICA

_P
MUW

Ê O ESPIRITO M
SANTO I

PflO /3/?.4vS7L ¦
m 4 EÔRÂ M

X"7 Prefeitura hoje é o maior entrave
J-J ás conslrneções de Victona, diz ler-

nando ftraz, antigo mestre de obras
e hoje «nouyéau riehé»> medalhado na cor-
rente do relógio.

Não mais se pôde construir prédios nes-
ta cidade, por que as exigências do tal co-
digo de «Posturas» são incomprehensiveis.

Antigamente o Braz fazia plantas muito
bem feitas (coloridas a lápis de côr, uma
belleza), e construía por ellas. Muitas ve-
zes modificando a construcção no curso da
obra, para tirar partido de melhor aprovei-
famento, que não lhe occorrera guando fi-
zera a planta.

E a Prefeitura nem ia lá.
De urna feita, esqueceu-se de figurar na

planta o banheiro da casa. Mas isso, não
tinha importância. Onde iá se viu uma casa
sem banheiro?

Depois o banheiro fica sempre numa pu-
xada. Portanto a falta não era grave, ade-
mais a planta estava muito bem acabada.
Tanto assim gue lhe deram oulra licença
paro fazer o accrescimo.

Era uma casa de 1 pavimento, de plah-
banda, com uma cimalha bem saliente, para
não cahir chuva pelas pa redes. Com três
pilaslras a enfeitar a fachada, sendo uma
ao centro e em cima de cada pi lastra de
canto tinha um vaso. A do centro arrema-
tava no frontão. Este tinha uma carteia com
uma comucopia em estaque com frucfas e
flores. O fuste das pilasfras era todo deco-
rado com flores de gesso.

Já se vê que era uma planta bem traba-
lhada. E como esse o «seu» Braz. fez mui-
tos outros projeetos não só para elle como
para muita gente. E alu estão elles figuran-
do na maioria das casas de Victona.

Hoje vive elle a se queixar gue não pôde
mais trabalhar. Que a Prefeitura lhe exige
exame, quando elle iá construiu muitas. Que
exige memorial para fundações, se acaso
lhe acceifam alguma plantei.

Antigamente, guando o terreno não era
muito solido elle fazia um estrado de cama-
rá e jogava a construcção em cima e ahi es-
tão ellas. E' verdade que algumas têm umas

«rachmhas» mas isso é o de menos. Moie exi-
gem um tal de cimento armado, gue elles
rnefteram uns cálculos no meio, que a gen-
te nâo ha meios de entender.

Se se leva um projecto dizem elles:
— «Seu» Braz, este projecto não pôde ser

acceito. Estas columnas estão sem propor-
ção. O senhor fez uma salada. Misturou os
estyios. Não pôde ser approvado porque não
tem esthetica para o local onde vae ser
construído. 1 alta o 5' de luz e ar. Este quarto
não tem cubação. Isso é projecto de «cam-
po» e não serve para a cidade, h dizem
tanta tolice mais, que quem tem vontade de
construir não o faz, porque se aborrece.

De certo. Se é casa para cidade di/em
que a columna não tem proporção, por não
ser galhada, (pie a fachada não tem esttie-
fica, que as massas são muito pesadas em
relação ao eslylo e outras tantas palavras
medicmaes, que o autor do projecto tem até
vontade de morrer. As vezes, perguntam
qual a carga distribuída por centímetro gua-
dradó nas fundações. Com franqueza, diz o
Braz, isso é só para não acceitar o pro-
jecto.

vSe é casa para o campo ou para a praia
vão dizendo : Cinco metros de pé direito?
Sete de largura? Isso é absurdo! E falam
em movimento de telhado e outras cousas
que não me oceorrem e que eu acho que
nada tem a ver com a construcção. Ninguém
mora nessas cousas.

Ahi não estão em sua maioria as casas
aqui ediíieadas sem todos esses preconcei-
tos? Para qué agora, anda a Prefeitura a
exigir cousas que nós, que já construímos
muito, não podemos concordar ?

Unicamente para fazer esses lypinhos de
casas como os taes de «bungalows» e ou-
Iras como o Banco llypothecario, cinema
Gloria e algumas mais de paredes hsinhas
sem um rammho de estugue para mostrar-
lhe a arle ?

P. VASCO

Numero 337 Vicloria, 30 de Março de 1933
Redacçâo e Administração : Avenida Capichaba, £8
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/Vào é só na Inglaterra que os
barbados fazem successo. O
dr. Fernando Lindenberg pro-
vocou, como se vê, escanda-
lo, na Praça fí de Setembro.
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RACHITISMO
LYMPHATISMO
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//a grande
praça da
pequena
villa...

SABONETES E CREMES

NEWTON BRAGA

Na grande praça da pequena villa, á luz
de uma lua muito clara e muito pura, de
mãos dadas, em roda, as creanças cantam
as eternas cantigas de todas as infâncias:

«Nesta rua, nesta rua, tem um bosque,
que se chama, que se chama solidão.
Dentro delle, dentro delle mora um anjo,
que roubou, que roubou meu coração.»

E a meninasinha loura que responde, de
dentro do collar de braços, me faz lembrar
uma outra, que se perdeu de meus olhos,
dentro da vida:

«$Í eu roubei, si eu roubei, teu coração,
íu roubaste, tu roubaste o meu também.
Si eu roubei, si eu roubei teu coração,
é porque, é porque te quero bem.»

No velludo azul do ceu, entre as eslrel-
Ias maliciosas, a lua navega mansamente,
acompanhando a toada ingênua que as
creanças cantam, numa voz macia:

«Ciranda, cirandinha,
vamos todos cirandar,
vamos dar a meia volta,
volta e meia vamos dar.

Por isso dona Maria,
entre dentro dessa roda,
diga um verso bem bonito,
diga adeus e vá-se embora.»»

Dona Maria é uma garotinha morena, de
grandes olhos negros. í:, sem saber a phi-
losophia tão dolorida que elles encerram,
diz estes «versos bem bonibs»:

«O annel que tu me deste,
era vidro e se quebrou;
o amor que lu me tinhas,
era pouco e se acabou.»

Sobe agora no espaço, uma musica do-
lente, balanceada, quasi triste:

«Meu amor é marinheiro,
ô marinheiro,
mora nas ondas do mar,
ó marinheiro;
tomara que a maré seque,
ó marinheiro,
para o meu amor voltar,
ô marinheiro.»

Minha infância distante levant a - s e do
fundo do passado e, com os olhos cheios
dágua, murmura de leve, com as vozes in-
fantis, que, da grande praça da pequena
villa, se erguem para o ceu estrellado, para
a grande lua, muito clara e muito pura :

«As ondas do mar afora,
ô marinheiro,
são brancas como papel,
ó marinheiro,
Quem já foi falso uma vez,
ó marinheiro,
não pode ser mais fiel,
ó marinheiro.»
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Ofiicina Me-

chanica

«Ricardo

Simões»

¦ 
' 

.:; ...' 
'/::

Montada ú Av. Cupi-
chaba, a Officina «Picar-
do Simões», com optimo
apparelhamento moder-
no e sábia onenlação le-
clinica, nesla capilal é a
que mais se desenvolve,
atlendendo a Iodos os
trabalhos a ella inheren-
tes.

Trata-se de uma oífi<
cina installada com ga-
rage, banheiros de car-
ros, monlagens de car-
rosseries, secção de pin-
tura a Duco, de conslruc-
ções navaes, de fabrico
de cofres, fogões e por-
tas de aço, com machi-
nas de Ia. ordem, me-
chanicos experimentados
e optima orientação te-
clinica.

Essa officina, com to-
das as suas secções, oc-
cupa uma área de terre-
no de quasi 2.000 metros
quadrados, na Avenida
Capichaba af-
tende a chamados do in-
terior do Estado; e os in-
números trabalhos que
seus mechani c o s teem
feiio em navios que che-
gam avariados, ao nosso
porio, attestam a efficien-
cia profissional dos seus
operários.

O sr. Ricardo Simões,
proprietário dessa casa
onde se trabalha, con-
scienciosamente, a ferro
e fogo, é um progressis-
ia, activo e honesto.
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o MediICO:

e ntre volumoso
omno agitado

Ranger dos dentes ',

Comichão no nariz
Vômitos - Colicas

Inchação no lábio superior
Ora paliido, ora corado
Irritabilidade de gênio
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Tudo são symptomas de
LOMBRIGASeVERMES ,
Só podereis exterminal-as > .

dando-lhes um J'
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TIRO SEGURO
O TRADICIONAL REMÉDIO para ADULTOS e CRIANÇAS
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Gilka Ma-
coado é a
maior das
poetisas
brasileiras,
escolhida
por ÍOO vo-
tos deiníel-
lecíuaes bra-
sileiros
O encerramento da «enquclc» do «O Ma-

lho» e os nomes que votaram na

poetisa de «Crystaes Partidos»

Encerrada a «ehquêie» que <() Malho»
promoveu entre os 250 mteliecluaes para
saber qual a maior das maiores poetisas
nacionoes, Gilka Machado, como se ven-
fica desse semanário conseguiu 100 votos,
seguida por Maria Eugenia Celso, com 41.

Lis os nomes que votaram em Gilka Mo-
chodo :

José Vieira, Domingos Moqarinos, Diniz
Jumor, Barreto Filho, Povina Cavalcanti, Ju-lio Salusse, Roquctle Pinto, Alarico Silveira,
Francisco Campos, Sjdvio Julio, Êéhjamin
Lima, Bruno Lobo, Mono Vilalva, Athilio Mi-

lano, Horacio Carher, Henrique Pongqetti,
Renato Travassos, M. Nogueira (\(i Silva,
De Muitos Pinto, Rego barros, A. J. Perei-
ra da Silva, José Mona Bello, Carlos Dias
Fernandes, benjumm Costolot, G. Paula
barros, Jorge Santos, Artliur de Guaraná,
Affonso de Carvalho, Mendes Frudique,
Adelino Magalhães, Homero Pires, l.indol-
pho Xavier, Saul de Navarro, Hernani de
Irajá, Juracy Camargo, Mortm Carlos, Vi-
riato Corrêa, Azevedo Amaral, Thomaz Mu-
rat, Asteno de Campos, llildebrando de Li-
ma, Sabino de Campos, Abbode Faria Ro-
so, Antônio Simões Heis, Alcides de Maia,
Heitor Pereira, Àgrípinó Griecco, Andr<ide
MuncY, Heitor Beltrão, Ruben Gill, Max
Monteiro, Antônio Auslregesilo, t obio Luz,
bastos Tigre, Ilermon Lima, Oswaldo Pai-
xôo. Américo Voleno, Santa Cruz Lima,

O Seguro de
Vida na Pro-

Julio Barata, Clodomiro de Vasconcellos,
Orestes Barbosa, José Américo de Almeida,
Luiz Edmundo, Arnaldo Damasceno Vieira,
Affonso Costa, Théo-lilho, Carlos Maul, Go-
dih do Fonseca, Herbert Mosses, Oscar Lo-
pes, Heitor Modesto, Telles de Meirclles,
Paulo Silveira, Anqyone Costa, Teixeira So-
ares, Raphael de Hollanda, Mozart Montei-
ro, Leão de Vasconcellos, Leão Padilha,
Gilberto«Amado, Pontes de Miranda, Rena-
to de Almeida, Murillo Araujo, Tasso da
Sylveira, I recha Ribeiro, Haroldo Daltro,
Paschoal Carlos Magno, Augusto E. Schmidt,
Luiz Martins, Heitor Marcai, Jorge Amado,
Clovis Monteiro, Almacchio Diniz, Raphael
barbosa, brasil Gerson, bezerra de Ercitas,
Carlos Rubens, Sodré Vianna, Odilo Costa
Filho.

íeccão
Familia

da
AO
OS

prestação trimestral do prêmio, de apenas
rs. 1:1753000, foi paga em 31-12-19152. O
segurado, sr. João Pagnozzi, falleceu em
10-2-1933. O valor segurado, rs. 100:000S000,
foi pago por chegue de 13-2-1933.

PASSAR

breve histórico de um
seguro de vida realisado
pelo sr. João Pagnozzi,
residente na cidade de
biriguy, no C o mpanlua
Adriático de Seguros.

A proposta de seguro
foi assignado em 21-10-
1932. A apólice de segu-
ro foi emithda em 30-11-
1932. A primeira e urirca
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Ex(ja sempre
esta marca

A f\ NAO DEIXE DECAI R
-*?%_/? ? ? ? SUAS PORCAS.
.__ Como resultado de esbanjamento de

energias em melhores annos, ao chegar
á idade madura, se sente maior consu-
mo de vitalidade... Mas, ainda é possi-
vei proporcionar-lhe gosto de viver. Aju-
de-se com a Emulsão de Scott, para sus-
tentar sua vitalidade, ganhar mais vigor
e resistência. E' ao mesmo tempo alimen-
to e remédio, não um simples estimulan-
te. Tome-a desde hoje, para revitalizar-se.

Recuse toda imitação. Acceite somente a

EMULSÃO de SCOTT
..•:••;. v-ft.lCA EM VI TAM I N AS íffiSXS •

Debellamento rápido do Rheumatismo
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Attesta o sr. Octacilio Vieira, filho do sr. Florp Vieira, Pelotas Rio Grande
do Sul.

Padeci horrivelmente, quasi um anno. de perlin<z jhtum&tifip< ; durante 3
mezes levou me á cama. somente conseguindo dar alguns passes c< m o uso
de nületas; dia e noite soffrendo dores cruéis.

Fatigado de usar remédios, tomei o GALENOGAL.

Ao terminar o primeiro frasco achei-me melhor, e, ao quarto (tia, estava btzn, de tedo
forte, gordo e bem disposto, o que com grande prazer vos communico.

(Firma reconhecida).

Atirem fora muletas e bengalas, porque rheumatismo, s^õima ccüsfot irtitc (y üc>

desapparecem completamente com o GALENOGAL, do dr. Frederico \Y. Romano, de effi
cacia garantida, mesmo no período mais agudo da mais cruel das moléstias.

Sâo admiráveis os effeitos.



O^íMa UM CONTO DE

Oliveira Celso
IUüstrações de C. Charnbelland
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Si bailarina cigana arrepanhou as saias

J—À largas, ramalhudas, enlrou no circulo
musical e poz-se a dansar emocio-

nada e divina, sob a musica plancjenle das
violas saudosas. Nos grossos cordões de
ouro que lhe envolviam o pescoço saltavam
dentes encastoados de jacarés, ligas e an-
neis, e nas orelhas Imãs e brancas duas
grandes ròsetas circulares.

Unia as mãos espalmadas á cabeça, onde
rebrilhavam os diamantes negros dos seus
olhos, batia os pés três vezes fortemente
ao solo, fingia uma coníricçôo religiosa e
lentamente bamboleava os quadris provo-
cantes, num movimento de cobra coral.

E meneava as mãos
suspensas desde os hom-
bros até os joelhos numa
simultaneidade vertigino-
sa e rodopiava ora para
a direita, ora para a es-
querda, atirava o corpo
para frente e para atraz,
e de olhos fechados, la-
bios trementes, descan-
sava as mãos na cintura,
caprichosa, lyrica e ar-
dente, trocando os pés
admiravelmente, c orno
uma rendera sem mãos
debruçada sobre a almo-
fada macia.

As violas despertando,
frenéticas, do êxtase mu-
sical, derramaram sons
bravios e loucos, s i m i-
lliando um bando de rô-
Ias bahianas surgido
inesperadamente. A' pro-
porção que a musica in-
vadia a atmosphera sa-'
turada de perfumes, Ka-
tá accelerava a dansa
num dYmnamismo extra-
ordinário e girava uma,
duas, três vezes, ate que
a saia larga, ramalhuda,
se abria como a cauda
de um pavão real. Pare-
cia uma borboleta de luz,
vaidosa dos reverberos
de suas azas bran da s,
pairando e remi rando-
se, em vôos curtos, em
um lago de águas crys-
talinas.

— O ctiefe cigano, no
auge do enthusiasmo, ba-
tia palmas cadenciadas,
acompanhando os langui-
dos trejeitos da amante. E meio recurvado
para a frente, baloiçava o corpo alternati-
vãmente para cima e para baixo, sem ar-
redar os pés do chão, na altitude idiota de
um simio alegre.

À's vezes grunhia qualquer coisa que
se assemelhava a um canto e as suas fa-
ces congestionadas em um riso parvo di-
ziam que o homem se elevara á superfície
da terra numa sublime transfiguração.

Kafá já estava cansada. Mas, no momen-
to, talvez, em que as suas pernas iam fra-
quejar surgiu ao seu lado o corpo ligeiro
de Ismael, o filho do chefe.

As violas fremiram com maior enthusias-
mo e ella, numa mudança brusca, desen-
volveu tão rápido e perfeito jogo de per-

nas, que parecia querer implantar o domi-
mo dos seus pés meúdos ao ambiente ca-
lido e nervoso. Dir-se-ia um casal de pas-
saros festivos voeiando de corolla em co-
rolla, numa festa ideal.

— De todas as physionomias irradiava
uma alegria moça bailando nos lábios ri-
ronhos da gente emocionada.

Apenas o chefe cigano parará repenh-
namenle, boca enlre-aberfa, olhos chispe-
anles, as mãos paradas em frente! á bar-
nga, abertas e trágicas.

Ao lado um do outro os dansadores pro-
curavam cadenciar os passos ao rythmo
bárbaro da musica, que ora soffna alluci- typo, nos modos
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Ismael amparou-a
nos braços e
apertou o c o"rpo
Iresuante e exani-
me da bailarina de
encontro ao peito
de carnação ro-
b usta.

nações tremendas, ora tintava de uma do-
ce alegria, para desfallecer depois em uma
vertigem de goso ou de tortura.

—Katá não resistia mais. Ouiz tentar a
ultima volta, saracoteando o corpo, e as
vistas lhe foram faltando, como a chamma
de uma candeia sem azeite. Não era mais
possível. Comprimiu as têmporas, as pai-
pebras caluram suavemente e o corpo os-
cillou atraindo para o centro da terra.

Ismael amparou-a nos braços e apertou
o corpo tresuante e exanime da bailarina
de encontro ao peito de carnação robusta.

O velHo, minado por uma cólera violenta,
arrancou a amante dos braços do filho,
sob o pasmo dos outros ciganos, e carre-
gou-a sem difhculdade para o leito impro-

visado ã sombra rumorosa dos tamanndei-
ros, onde se abrigara o bando de aven-
lureiros.

A menina lua no ceu pohiilhado de es-
trellas sorria brejeira para as coisas ler-
renas, como se quizesse fazer caretas á
outra lua, reílechda no espelho do rio, que
desusava pertinho, límpido e sereno...

Katá era uma flor exótica de sacrifício
cahida sobre a lace da terra para o sa-
cerdocio do amor.

Differente das mulheres do bando, no
e nos hábitos, ostentava
a belleza pagan de um
conjunclo sem adorno e
sem artifícios. Vestia
como as outras, saias lar-
gas e ramalhudas, e tra-
zia no pescoço grossos
cordões antigos de ouro,
onde pendiam amuletos,
figas e um muyrakitan, a
pedra verde da f e liei-
dade.

Nas orelhas bailoça-
vam as duas joras sagra-
das, as rosetas que Isma-
ei lhe offertara em um
dia de intensa alegria.
Porque Ismael era a uni-
ca affeição que a pren-
dia ao bando, ora aqui,
ora ali, ao sabor da ca-
mmhada eterna.

Quando meninos, pa-
reciam dois irmãos muito
uni dos disparando em
correnas loucas pelas
campinas, aspirando o
perfume suave e brando
das flores silvestres, ain-
da humidas de orvalho,
colhendo os fruetos ma-
duros dos caminhos, ar-
mando arapucas ás timi-
das jurytis.

— Juntos cresceram, ri-
sonhos e felizes, simples
como os filhos dos cam-
pos, viciados com os h-
lhos ciganos. Ella sempre
fora mais pura. Durante
a peregrinação constante
de sua vida lembrava-se
apenas de um delicio:
roubara, certo dia, a um
mercador de missangas,
o chapéu verde de fei-

tro, de abas largas, com duas pontas de
fita cabidas para traz, que Ismael u s ava
com orgulho.

Praticara-o na mnocencia de um amor
que iá existia, mas que ainda se não defi-
nira cheio de arroubos è impetuosidades.

Mas a vida, na sede insana de perfeição,
cinzelou-Ihe as curvas dos quadris, dilatou-
lhe os olhos como dois lagos de águas
mortas e abriu-lhe os lábios em um sorriso
quasi eternal de angustia.

O chefe, ha muitos dias que a perseguia
como um mancebo amoroso, desfeito da-
quella arrogância que lhe era natural. De-
sejava-a para sua esposa, ella que podia
ser sua filha, que era a flor e.xquisHu e olo-
rosa que perfumava as caminhadas mais
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formosas, ella que embellecia tudo
com a sua graça real.

A principio sentiu urrui fogueira
a arder-lhe o cérebro e como que
labaredas de um incêndio interior
lhe sahiam pelas orbitas, como lin-
guas voluptuosas a lamberem-lhe as
faces. Depois, vieram as lagrimas. E
chorou como a orphã que pela vez
primeira sentiu pavor tamanho e do-
minou-lhe o espirito a necessidade
dos conselhos maternos.

—Pela vez primeira sentiu pavor
tamanho e dominou-lhe o espirito a
necessidade de occultar o seu segre-
do a Ismael.

Era curta a sua odvsséa, porem
eloqüente, de onde se ouviam ape-
nas, em coro, as vozes do soffnmen-
to, entoando os psalmos da morte
sobre o cadáver da mocidade.

—Katá fez-se Inste, de uma triste-
za doentia e ás vezes chorava, pro-
curando occultar as lagrimas.

—Quem te roubou a alegria, Katá ?
— perguntou-lhe uma tarde, Ismael,
que a espreitava em silencio.

—Eu tinha vontade, Rime, como o
chamava nos momentos de ternura,
de viver como essa outra gente que
nos despreza. Cortamos a terra em
iodas direcções e nas villas e po-
voados, que atravessamos, existe
sempre a mesma paz, o mesmo so-
cego, talvez a mesma felicidade...

Nós somos filhos de ciganos,
corre em nossas veias sangue aven-
lureiro e a tradição dos antepassa-
dos grita em nosso espirito como a
senlinella vivaz.

E mudando de entonação, com voz
mais branda, inspirado na alegria de
haver desvendado o mysterio da
companheira:

Nós somos os ciganos felizes
que embora mais pobres que os ba-
curaus das estradas trazemos sempre
nos lábios uma canção...

—...De gozo ou de tor-
iura...

Embora... A tortura
i cantada é um lenitivo á

alma. Demais, Katá, como
poderíamos abandonai ó
bando ?

Ora...
Elle tremeu, hesitou e

sacudiu a cabeça nega-
iivamente, comprehen-
dendo a insinuação á fu-
93.

Nessa mesma t a r de,
enconirando-a a lavar as
peças do vestua r i o no
regalo escondido á orla
do matto, fel-a o chefe
sua esposa, á força, á
musicalidade das águas
que tambem soluçavam...

Depois do i n cidente.
em que a situação entre
pae e filha se I o rnara

Sedativo Regulador Beiraò
O orimeíro Inventado
para as doenças de
Senhoras e Senhoritas.
Combato as Flores Brancas,
falta do regras, regras escas-
sas, suspensão, fluxo com dôr
ou dysmenorrhéa. Colicas
Uterinas, regras excessivas,
Incommodos da idade crítica
• intiammaçôes do Utero.
Nâo confundir com ou-
tros Reguladores imita-
ções do Re<jg_A0OK BEIRAO.

"'tltf&ífltRiltprtaaatt 
kk ftSh* PiWtu.

insustentável, ao ponto de se odiarem indtsfar-
çavelmente, sabedores ambos do amor que o ou-
tro dedicava á mesma mulher, Ismael pensou na
solução que lhe lembrara um dia Katá —abando-
nar o bando. Obrigava-o a essa renuncia abso-
luta a toda sua existência de mercador ambulau-
te, que lhe haviam legado seus a n t e p assados
aventureiros, o amor. Viveria de qualquer forma,
até mesmo do trabalho honesto, que já o preoc-
cupava, em qualquer das mnumeras tazendas que
conhecia.

Suas cogitações vinham sempre misturadas ás
reminiscencias de outra época, distante, decerto
mais feliz, quando Katá lhe pertencia exclusiva-
mente, mas que elle nunca imaginaria de perdei-
a um dia. Amava-a mesmo sem o saber, na natu-
ralidade dos que se criam iuntos.— Ahi, a Inste-
za que se lem dos dias mal gosados !

Essas conjecturas lhe enchiam a cabeça, na-
quella hora da madrugada, em que todos deviam
dormir, no ligeiro descanso para a próxima par-
tida, quando a voz do chefe, que tambem não
pudera conciliai o somno, roído por uma suspei-
ta horrível, lhe chegou toniíroante aos ouvidos.

—Levanta ! Levanta ! Vamos embora !
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Viu-o depois, correndo, gritando,
gesticulando, remexendo os leitos im-
provisíidos, num dvnamismo que cau-
sana espécie a quem não estivesse
a dormir.

Teve ímpetos de afrontar ali mes-
mo a todas as coleras, desligando-se
acintosamente do bando. Mas refle-
ctiu. Abandonal-o-ia em plena via-
gem, atrazando-se pelos caminhos,
torcendo o rumo, emfim. Poz-se a ar-
rear o animal calma e decididamente.

Estremunhados, covardes e assus-
lados, os ciganos se levantaram a
correr. Confusão momentânea, por-
que o habito lhes ensinara já o que
deviam fazer nos momentos iguaes,
em que o simples roubo de um ca-
vallo resolve a qualquer hora a con-
tinuação precipitada da jornada sem
fim.

O bando ia partir.
Na estrada silente ouviram-se os

primeiros passos cadenciados da ah-
mana e os chocalhos batendo em des-
pedida.

Nas moitas verdes do mururú flori-
do em lilaz, que desusavam, serenas,
rio abaixo, um soco dorminhoco es-
pantou-se, e, levantando o vôo curto
e ligeiro, enveredou pelas nascentes
próximas, esconjurandoos viandanfes,
em seu grito agoureiro.

Um negro velho de faces retalhadas
pelo chicote do tempo, acocorado á
porta da casa grande do engenho,
cuspmhou entre os cacos podres dos
dentes uma saliva grossa de fumo
mascado.

Malditos para sempre estes ei-
ganos!

O chefe á frente, mais tranquillo,
cavalgava uma égua moira, osten-
tando no rypo os caracteres dos fi-
lhos dos desertos árabes, varridos
pelas tempestades de areia quente.Logo empós, os peregrinos da

mis e r i a , somnolentos, resi-
gnados, tácitos, sombrios, uns
atrás dos outros, tomando a
estrada toda, como um rosário
labuioso aberto para a oração
do mundo inteiro.

— Entre elles, atrasando-se
propositadamente, firme na re-
solução de abandonar os com-
panheiros, Ismael simulava
apertar os toros da sua mon-
tada, olhando em despedida si-
lenciosa a todos que passavam.

Tambem chegou a vez de
Katá. Teve impulsos de lhe gri-
tar o seu adeus, mas o tempe-
ramento férreo reagira.

Coitadinha, tão simples, tão
triste e resignada!

Os densos véus da neblina
envolviam o somno da t e rra
que apenas começava a des-
pertar...

no canto das cotovias,
nos raios rubros do sol
e nas pradeiras florentes...

—Do^-roattos sahiam os primei-
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ros bois mugindo solurnamente
como se fossem o relógio da
villa annunciando o momenf >
da oração matinal.

Os primeiros pássaros, ligei
ros cortavam o ar em vôos cur-
tos, pipilando de frio, aterrori-
sados pelos olhos carbúnculo-
res das corujas.

E estas, assustadas pela luz
milagrosa que detraz brotava
lúrida das lanternas do sol, er-
guiam as azas leves e agourei-
ras levantando a guarda no-
cturna.

Pelas relvas, pelos arbustos,
pelos caminhos brilhavam as
gotas do orvalho, como se a
noite estivesse a chorar...

Em tudo uma alegria nova,
em tudo um despertar dynamico,
em tudo uma resurreição...

de luz,
de força
e de amor L.
Aurorescia.
Ismael, apeado, lá na volta do

caminho, apoiara o braço so-
bre a sella, sem querer mon-
lar, olhando pela ultima vez o
vulto da sua amada, que mal se
distinguia já, a bailarina ciga-
na, tyrica e ardente, que, de
olhos marejados de lagrimas,
idiotisada pelo soffrimento, se
deixava levar para a nectapo-
lis do sonho, sem forças para
lutar, sem forças para morrer...

i

Sul Amercia Capitalização
Companhia Nacional para Favorecer a Economia

Sede social: RUA DO OUVIDOR — Esq. QUITANDA - RIO DE OANEIRO

DEVEIS ADQUIRIR TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO:

PORQUE

PORQUE

PORQUE

ficaes obrigados a economizar mensalmente uma pequena parceila de
vosso rendimento ;

todos os títulos concorrem mensalmente, ou sejam doze vezes por anno
a um sorteio de amortização, graças ao qual podereis receber irrmedia-
tamente o capital garantido ;

depois de pagos os dois primeiros annos podereis retirar adiantamentos
ou mesmo resgatar os vossos títulos pelas quantidades inscriptas nos
mesmos :

PORQUE
PORQUE

No 13 enno participarei do» lucre» da Sociedade;
DEPOIS DE PAGOS 15 ANNOS, PODEREIS, EM QUALQUER MOMENTO
RESGATAR OS VOSSOS TÍTULOS POR QUANTIAS SUPERIORES AS
IMPORTÂNCIAS CAPITALIZADAS;

PORQUE — no caso de desejardes. no final de 15 annos retirar somente os lucros e
continuar com os vossos títulos em viger. não tereis de pegar mensalida-
des senão durante mais 8 annos, pois todos os títulos ficam isentos de
qualquer pagamento depois de 23 annos ;

PORQUE — mesmo depois de entrar no gozo da isenção de pagamentos, vossos titu-
Ios continuarão a participar dos sorteios que se realizam em publico, no
ultimo dia útil de cada mez ;

PORQUE - a SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO assume para com os portadores dos
seus titulos a obrigação tíe pagar o capital garantido nos mesmos se
não forem contemplados em nenhum des 360 sorteios realizados durante
a vigência do contrseto ;

PORQUE - FINALMENTE, É O MAIS PRATICO E O MAIS VANTAJOSO SYSTEMA
OE ECONOMIA AO ALCANCE DE QUALQUER PESSOA.

PB08PECT0N, INFORMAÇÕES E ACQUISIÇÃO DE TÍTULOS NA SEDE SOCIAL

Rua do Ouvidor, Esq. de Quitanda
(Edifício Sul America )

OU COM OS INSPECTORBS E AGENTES

DOENÇAS DO CABELLO
E DO COURO CABELLUDO

SÓ É CALVO
QUEM QUER

_pri_LCD©Er^na_)
FORMULA E PREPARAÇÃO DO PHC.° FRe.° GIFFONI
AVENOANAS PHARrlACIAS DROGARIAS E NAS CASAS DE Ia ORDEM
FRANCISCO 3IFFONI * CS-RUA l« OE MARÇO. 17-RIO Ot JANEIRO

NT£S OüRANTl CLPQiS
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KoH^üT-NewYor-fÇ.

Três horas da manhã...
File voltava do baile.

No ceu brilhavam as es~
Irellas.

Ia descansar das ho~
ras perdidas no cabarei.

Venta va.
Abriu as fanèUas, para

que 0 ar puro da ma-
drugada pudesse fácil-
mente penetrar nos seus
aposentos; olhou em re-
dor, nada viu...

Mais larde, apenas, no
ceu, luzia uma estrella.

Julgou-se afastado da
vida.

Ainda elegantemente
vestido, deixou-se cahir
em uma cadeira, para
poder melhor contem-
plar a estrella que mui-
lo scintillava.

Accendeu um cigarro
Começou a pensar...
Pensou, na mão debii

e macia, nas formosas
faces rosadas, no subli-
me corpo e nos purpu-
reos e delicados lábios
de sua amada.

Estremeceu...
bra o cigarro que

queimava os seus lábios
e uma espessa nuvem
que occultava a estrella
que lanto fu/gurava...

(VOSA E MUSCULAR INFECCOES INTESTINAEStURfHARIAS

SABOROSO GRA NULA DD •*¦ I rka .„^OK ei^^om
GLVCERO-PHQSPHATADnlEM TODAS ASPHARMACIASEDROGARIAS

Francisco Giffoni 5 Cia.—Rüa l. de Março 17 — Rio de Janeiro
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o bandeiran 1 e re-
sume a audácia,
a energia, o des-

prendimenlo de si mes-

mo em beneficio da ter-

ra que embalou seu so-

nho de predestinado a

conduzir um povo.

E' o Atlas brasileiro.

Nao anda—marcha; não

marcha—corre; não cor»

re — vôa.

Vae numa arrancada ¦
>

«cada passado sua é um

caminho abe ri o; c a d a

pouso mudado, uma no-

va conquista"...

Tem loucuras suhh-
mes, lances empolgan-

les. Realiza, és vezes, o
milagre de deixar de ser

humano para ser divino.

E' elle me s m o uma

bandeira: bandeira de

sacrifício; bandeira de

bravura, bande i r a de

gloria. Na ânsia de abre-

viar a conquista, no soe-

na rio da evolução uni-
versai, deixa farrapos

em cada pedra e em

cada espinho; e ha nos

seus farrapos, scinlilla-

ções de estrellas. Crês-

ce para os obslaculos,

subjuga-os, e indomável,

sobranceiro avança, dei-

xando após si um ras-

Iro luminoso, marco de

civilização e de concor-

dia.

E' que traz nos hom-

bros pujanles o peso de

uma tradição que nâo

deslustra.

E' um eslandarte fiam-

mulando, symbolo da ar-

rogancia anceslr.a 1 de

uma raça.
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Séü o///ar domina-
dor tudo hypnotisa.
Seus braços, alavan-
cas de p r o g resso,
têm ãudacias de co-
lumnas. Seu cérebro
é dymnumico.

Não olha para úlraz.
Não retrocede. Não
vacila. A esmeralda
do progresso o fas-
cina. E elle avança.

5. PAUL.0

íft0 bandei-
rante m o -
cerno honra
a est irpe;
tem a mes-
ma arrogan-
c\a dos seus
ascendentes

i
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è oyaz
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Dois poetas
capicQabas

Ao meu Pae

1 loje, vive melhor quem mais odeia
E implanta a angustia na alma do visinho,
Que é trilhar infeliz e vão caminho
Não fazer mais profunda a dor alheia...

O ódio é uma religião, gue não falseia,
Pois eu que aos homens todos espesmho,
Pecebo-lhes, do espirito mesquinho,
A adulação gue é o amor do que receia...

Fazendo o mal, um bem maior se alcança,
Pois sempre se mantém uma esperança
Que alegra o coração e o faz mais forte...

E guando, emfim, se desce o ultimo aclive,
Vê-sergue a vida só recorda a morte
Si um mal qualguer, bem feito, sobrevive I...

ALVIMÀR SILVA

De volta

Dromedários em fila, o passo sempre certo,
monótona, sombria e vagarosamente,
a grande caravana antiga do Oriente
lá vae pelo lençol de areia do deserto...

Percorreu toda a Lybia. O Egypto viu de perto,
esplendido no Cairo, e indiscutivelmente,
cyclopico na Esphmge, em Thebas decadente,
histórico em Abukir, no claro Nilo incerto...

Para vencer uma a uma as etapas traçadas,
quanta vez descansou de longas caminhadas
sob a sombra e o calor de oásis seculares...

E eil-a agora de volta, em fila os dromedários,
deixando para traz sarcophagos lendários,
pyramides, harens, mesquitas e basares !

SALVADOR THEVÉNARD
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Meu desvai-
rado amor

O occaso espetála papoilas rubras no re-
gaço do occidente; a crista dos morros se
azula na distancia e uma tinta violacea se
evapora na linha longínqua do poente;

No outono de tua mocidade morta a poe-
sia do meu amor esfolha a rosa sangüínea
da paixão.

Escuto a voz de minha alma num poema
de encantamento; o meu sonho maravilha :
é como as victorias regias dos iguapos
amazônicos, que desabrocham, pompeantes,
ao fluido mágico do plenilúnio das noites
mysteriosas. Ào vir do sol, fecham às pela-
Ias de pérolas enfermas sobre o tapiz es-
meraldino de suas folhas immensas, e, como
um bando de garças mortas, ficam boiando
á flor das águas marülhosas.

Perçüie no teclado mago de meus nervos
a sonata deste enlevo, que fez de ii a har-
monia máxima da musicalidade artística do
meu ser. Crispam-se-me as fibras todas no
frêmito indizivel que faz e s t r e mecer de
emoção o verdadeiro artista, tocado pelo
chromatismo crepuscular, irradiando alia-
vés da superfície diaphana de um repuxp,
na solitude de um jardim, extasiado, na
acuidade refinada de seu temperamento,
ante o impressionismo da côr; a expressão
de um olhar; a graça de um sorriso; a cre-
ação do pensamento; o rYthriió da palavra;
a SYmphoma da linha; a penumbra de um
rosai; o revôo de uma aza...

Dos abysmos de mim mesma, como os
nelumbos que afloram para o beuo vivifican-
te do sereno vespertino, na quietude de um
lago adormecido, emerge a floração dos

versos na alegria svnthcliea da vida trium-
phal. E o meu sonho é uma canção...

Assim, na volúpia de viver que me ar-
rasta, ebna de sorrisos, maravilhada de
emoções, como um deserto ando fecundado
pelos sedimentos da enxurrada, venho di-
zer-te numa caricia : mata em teus lábios
os lamentos da renuncia, porque não se é
velho quando se guarda ainda um amor no
coração...

Abre a tua alma para o irradiar mirifico
dos crepúsculos inspiradores!

A mocidade ama, porque pode amar; a
madüreza ama, porque sabe querer... Ade-
mais, o gemo não envelhece... timquanto a
íntelligencia não repousa, o fastio não es-
trangula o desejo, o espirito não exige a
paz, a juventude não se anniquilou.

Pevivesce para a volupfu o s i d a d e do
grande sonho vencedor, para a Alegria que
avivénta, para a Viclona dos eleitos!

O que te falta, sobra-me, a mim...
Que imporiam as rugas ? Que valem as

cans ?

O leu ser desabrolha para o meu cari-
nho como as bonmas, que d e s a botôam,
quando anoitece, a perfumar os campos,
acolhendo em seu seio os vagalumes.

Eu sou a poesia que vem doirar os abro-
lhos dos teus desalentos; sou o mocidade
que torna na aurora boreal de um desçam-
pado, para irisar o luar de teus cabellos
brancos; sou o enthusiasmo que tnumpha,
a fé que aquece, a esperança que illumina...

Neste momento silencioso de tua vida,
apaga a sombra do passado e dá-me —nu-
ma renuncia suprema, a gloria do leu por-
vir !

Hadaly

Só Risos,
Picolé

e Sol Ia Nega
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HENUIQ UE

Noss<
Eis"I

\

j gente é a mas phcíogenica do mundo.
porque pensa 1'o.nfo em fazer c ne.na. Si Lia

õrí iüo fosse filia de hespanhòés, a Fox Ptlm
ieriá anullado o se i concurso deante do fm;us-

so dos ou-ros íesls.
Nossos homens são n^gnilccm-es e revelam -

no seu íypo def cier.lj e unodyno - os primeirosensaos de uma roça que se plasma com dífficul-
tíâ1e e l ihjv. oiytpjo Gu.llv r.ne era—na sua

erm-uma ilr dê homem, Era-o pergue, na mui-
i d :o md gena, o sr. Ta ares Cava^onii pode cor-

rrr o nsco de'ic os > ch ser seduzdo. Na Ame-
r.ca do Noite ninguém notouía presença do nos-

so asíro. Nem o «caneramán*, que rodou o seuíesl... Nem o deparfamerifo mm lhe pagava o
I < ;< I...

Quem Te/ La Totó trabalhar num filmzmho de
qu ira orde n nâu foi o \V Uiam l"ox: foi o dinhei-

ro do sr. (ulio cie Moraes. A revista Cinelandia
íncumbiu-se de arranjar a chique da fita— desh-

nada á clandestinidade geogmphica do Brasil.
Com iodo a «claque», seus applausos ultrapassa-

ra n os lím tes em que poderiam ser levados a
sério. O sr. ]ulio de Mordes passou a ser conde,

a sra. Licj Tora ficou sendo uma dama da nossa
ma s fma soeedade: a condessa de Moraes.

Pelo título nobiliarchico, pelo casamento e peloreVafo na capa--a revista deve ter cobrado mui-

¦ 

.¦ 
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K-:'^" . . Só Risos... 0:;tra vc\ l: n o cansai
No primeiro dia de carnaval, no
baile do \ icl rir.

t >, como costumam cobrar os mdustrializadores
do ra.tacuensmo sjcial e ariistico. Cinelandia

incensa em hespanhol mas cobra em doilures,
sacrificando a gloria dos seus clientes que lucra-

nam mais pagando em pesetas e recebendo elo-
gios em ingléz;..

A verdade sobre o film 4 Dama Velada é muito
interessante, como demonstração da nenhuma im.

poríancia dada á nossa bomtinha representante,
rum pai/, em que milhares e milhares de authén-

lícas Venus, de typos definitivos de eugenia e de
estatuana disputam a honra de uma «ponta» nas

producções de sfudios secundários. Lia Tora,
Maria bultellini, Maria Casaiuana e outras vence-

dorus do concurso mundial, serviram de propa-
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PONGE TTI
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C í*tnda á fox. numa época em que Murnau, Bor-
zage e Walsh ainda nâo lhe Lanam dado a su-

• premacia da> crandes prcdücçíes, nos coieios
populeics m rievameric&nès. Era preciso barulho:

baiutho que \eiu depois, cem a Carmen, O an-
jo das ruas, Sei mo Cé \ Aurora, O. quatr.) dia-

hos* etc. A med.ocndade dessm vencedoras,
aliás, ficou provado, enfre nó?, p< r / ruetos da

Época - fita bcnalsuna em que a #< cucherie*»
de Mana Casaíuâriu chega a U ri ar rsjppoila-

veis até os astros gemi nos qua a secundam.
Em resumo: Lia Terá quz fa/.rr una fie. Os

«fans» do intenor do Brasilrecíj.avau. V*m tu
não vem? E ella mandava ieíru'os. Nem Dclciés

di I Rio, nem Greta Garbo, nem Clara Pa>w Lia-
ram tantos relralos. O conde fez um calculo, «on>

mando as contas do Aubrcy, pintou apLo cas
«estrellas» de facto. E «exphcou-se» cem o deci-

mo secrelano de WilhamLox: aquelle cue-res-
p acha» os «coronéis» e os gênios incempn lu i d -

dos : um homem gue fala bem portuguez...
'¦'*¦.. 7 ,7

Os mocinhos e as mocinhas c u í lem es nossas
revistas de cinema e aprendem a dszer certo «pIoK

«close-up», «clímax*, etc, eslâo eonvencídis;Lr»os
de que só não ternos cinema por falia de cap.íae5.

Dêm dinheiro aos «fans» do bairro Senador e
elles «ensoparão» a America do Nctfe e a Alie-

manha. Foi pensando assim que II. Mauro, Luiz
Sorôa, Nita Ney, Fantol juntaram i it.;cenfcs mil

réis e foram transformar Calaguazes em 11< l.yvct d.
Com oitocentos mil réis um «fan» brasileiro lem

a certeza de fazer Ben-Hur. Com novecenios e
vinte mil réis elle faz o Rei des Reis, deixando

ainda um saldo de seiscentos réis para u.na me-
dia, pão e manteiga. O capitei da Bènediifi-Film

para a producção Barro Humano—que se iniciou
em 1922 e ficou prompfa em 1029-é de qumhen-

tos mil réis. O studio ainda não lem carne ra e a
camera ainda nâo tem o studio.

K__SmÍ3_______H-_______-_-
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Si í?í3->5._ :V-» terceiro dia. Devia appa-
rcc::.r'/na.V, n f cf.tinht n> !r!ges:mo dia.
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/7 sua resposta - E com que trabalho eu vou responder
LÀ a Você... Trabalho e dificuldade... Você sorri ? Paz
^i mal. E' difícil escrever sobre elegância e moda para
vocês, tão lindas, mas tão terrivelmente criticas e tão deso-
bedienles ao bom senso do vestuário.

Eu li tudo o que se escreveu nestes últimos 30 djas so-
bre moda — e nada achei que pudesse informar a Você, que
V. não saiba e náo tivesse lido. Mas-apezar de V. saber-
por uma intuição admirável de mulher ou por curiosidade fe-
mmina de coquelte—V. continua a cometer disparates... ele-
gantes...

Querer andar sem meias em Vitória, em ruas mal
varridas e poeirentas e bondes sem varrer e empoeirados
(são bondes e nada mais...) é paradoxo, não é? meu bem?

Nem paradoxo que grita ao bom gosto— bom gosto e
uma deliciosa mistura de elegância, discreção e modéstia,
ern doses muito exatas...

Os meio-vêussão Imdos-sombreiam de ligeiro misle-
rio o olhar e encobrem a comum fealdade do nariz - mas
não vae bem a toda gente;.. E si os olhos verdes de Mlle.
ficam bem, o olhar agudo de Mlle. L. perde sua viveza...
Mlle. B. tem rosto redondo, nanzmho pequeno —o veu em vez
de voeiar solto qual nuvem de renda, se dilata em desagei-
lada moldura. E, é sabido de toda a mulher vaidosa, só se
encobre ou se disfarça a extrema belleza num requinte de
vaidade, ou a excessiva fealdade, por pudor ou bom gosto-
mas é tão raro!...

V. indagou ainda o rouge, o baton, o pó e o perfume...
—E' cousa tão comum, minha bela—toda a gente sabe

que a pintura do rosto decaiu por completo—aquela masca-
ra de creme e etcs. que Mlle. inda teima em usar - não se
tolera mais. —já se diz mesmo que é anti-hygienico, envelhe-
ce a pele... V. talvez, não saiba bem o que seja professional
bautv— Indague. Nós temos aqui, entre as freqüentadoras do
Vitória, da ta. sessão do Gloria e da calçada da Praça da
Independência—os 3 rendez-vous da nossa elegância (veja-
se por ahi o que é a nossa elegância!...) algumas lindasse-
nhontas que se dão á futilidade de serem professional bau~
ly—valem tudo pela beleza trabalhada ao espelho a custa de
pinças, crayons, rouge, etc—ensaiam, desde o olhar até ao
pé... e passam pela vida afora como nulidades deliciosas,
bonecas ocas e leves...— contraste fnsante com a elegância,
o bom gosto, a discreção...

—E as professional bauty—nèo se juntam mais: —mar-
tirizam-se em massagens, mascaras, lorcem incrivelmente as
sobrancelhas em pontos de interrogação honzontaes, fazem
bicode viuvas á força, na brancura polida da fronte, pintam
de dourado, prata e negro as unhas, banham-se em luz arli-
ficiül e em parafina, passam fome e frio com os decoles —
mas não praticam a rnaquillage — um rosado leve, uma nu-
vem de pó da côr da pele, bâton discreto— e só.

Que mais ? Eu nem sei... Mas o Carlos ja me tele-
fonou 4 vezes pedindo a crônica. V. compreende — é preciso
atender.

Nem beijo —nem balou.
M. G.

SALADA DE CONSELHOS SOBRE MODA

A côr—todas as tonalidades do azul, do verde, do cm-
za em harmônica profusão. Recomenda-se mesmo um tom
neutro, que seja uma combinação das 3 cores—(!)

—Mas como deixar de usar o vermelho e o amarelo
em Iodas as gradações ? q branco e prelo que tão bem se
harmonizam ?

—-Chapcos ? os mais feios possíveis, pequenos, incrível-
mente equilibrados, com pontas e palas e laços minúsculos—
e quasi sempre da fazenda do vestido.

—As túnicas nos ameaçam —aparecem medrosas... Mas
vão imperar... As primeiras serão godets, pouco mais largas
que a saia... E naturalmente os avenlaes, bem mais graciosos
que as túnicas —são os precursores da nova silhueta.

E agora não se zanguem—e aprendam. As luvas são
complemento do vestido ou muito mais elegantemente, da
bolsa, do sapato.

Eu acho que muitas leitoras simpatisam demais com as
luvas brancas... Tenho-as visto, ferindo indiscretamente a gra-
ça da côr do vestido, em desacordo forte com sapato, cha-
péo e bolsa... Não se zanguem... Mas —para não muhlizal-as
— tiniam-nas...



O sr. Antônio balbino de
Carvalho, orador da turma
de advogados de 19.52, pas-
sou por esta cidade e foi
recebido por uma commis-
são de seus collegas.

Agrajdecendo-lhcs as ho-
menagens.í o visitante pro-
nunciou breve oração, da
qual eslrahimos as palavras
que seguem :

E' symbolica a lenda de Anteu. baixando
•ao coração da ferra, redobravam-se-lhe as
energias, para, corpo e espirito refeitos, se
dedicar á obra cyclopica de não ser es-
magado pelos obstáculos mais ingentes,

Eu sinto, neste instante, gualquer pheno-
meno parecido. Exhausto da vida atribulada

•da metrópole, scenano minfico de sonhos e
desillusões, com o cérebro escaldante pela
super-producção dos últimos embales intel-
lectuaes —eu já me estou julgando renova-
do, capaz, mal tocam os meus pés nesta
terra da belleza e do talento.
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O advogado Antônio Balbino
de Carvalho, entre seus col-
leg a s espirilo-sanlenses, da
turma de 1932, da Faculdade
de Direito do Rio de Janeiro.

E se daqui não saio, qual Anleu do novo
século, para vencer sempre, para vencer a
todos, ao menos volto comprehendendo por-
que os filhos desta Victoria magnífica sa-
bem conquistar e sabem triumphar. Aqui
esto em plena força probanle o valor do
meio, do ambiente — no determinismo das
formações cerebraes.

Nâo sou prophela. Mas prevêjo, na his-
tona da Republica, com a ascendência do
Norte, o logar de marcado relevo que ha
de competir ao Espirito Santo. Prevcjo-o,
pela sinceridade, pelo desassombro e pela
capacidade dos filhos brilhantes de suas
terras, nesta geração victoriosa, que c a
nossa.

Prevejo-o, porque Iodos elles são os ver-
dadeiros políticos de amanhã—sectários da
Política, que é a rehabilitação das forças
moraes, pelo fortalecimento do Estado di-
ngente, sem recessos nem fraquezas, pela
hygienisação do corpo e do espirito liber-
tados do bolor das tradições imprestáveis,
que se põem, como remoras nocivas, a
impedir a marcha inevitável das coisas e
dos homens para a frente, para deante.
para o futuro...

Capacetes de aço.
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Dois blocos do Club Victoria
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Malinée infantil no Club de Rega-
Ias Saldanha da Gama, no domingo
de carnaval.

CHAMARAM 
«o brasileiro de macaco»

num flagranle de psyytíologie. Não
que façamos caretas; muilo ao couira-

rio: concordamos sem fazer cara feia...
Somos macacos porque vivemos dansan-

do. De um galho para outro. E, mutiái ve-
zes, cada qual fora de seu galho... Quando
rompe o carnaval, é preciso que se veja
como dansamos. E' por isso que somos ex-
clusivamente, estupidamente carnavalescos.
Gostamos de carnaval, nâo pela mascara,
nem pela mascarada; pela d.nsa.

O brasileiro mala ou dnnsa. que impor-
Ia in ilar... o preconceito, de modo ongi-
n i'. iiii explico : daisjmoj,—abraçamos, sob
o tico d;is lu/.e5 doi salões, corpos serpen-
hnòs q:n n!io abraçaríamos, na penumbra
para ev.tar.no3 u n «baile.»

E->5e 023ÍO de abrir os braços, do brasi-
leiro, vem da força de habito: de dansar
ou de resignar-se.

E para esquecer sua resignação, o bra-
s l3ii*o dansa.

E' uma ail Lide.

Carlos Madçira

Fol!õcs in"aníis. Grupo cr/'»ido no
Rarque Moscoso, em Vicloria.
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Caria de
um rapa&
que deseja
ser noivo...

MEU AMIGO :

A vontade de casar c, a meu vêr, a mais
ierrivel das lorluras a que as leis do Dia-
bo podem submelter um pobre rapaz de
22 annos, sem eira nem beira, sem um lo-
gar onde cair morlo, sem nada, emhm, como
o pobre rapaz senfimenlal e quasi innocen-
ie que lhe escreve nesta manhã garoenta
do mês que hoje se vai...

Confesso que nunca me passou pela ca-
chola a idéa extravagante de, pelo feitiço
fulminante de um sorriso feminino, ou pela
doce tentação de um olhar de mulher, tro-
car a liberdade que desfructo, esta liber-
dade que em bôa hora a idode dos vinte e
dois annos me concedeu, liberdade que me
Taculta o direito de regressar á casa, si

estou na rua, no ultimo bonde, sem a obri-
gação de dizer, como faz o meu visinhO,
por onde andei e em que gastei a cédula
de vinte mil réis que tinha no bolso ha três
dias...

Sou um rapa/ immcnsamente feliz, porém,
como ninguém se considera satisfeito com
o que tem, é humano, meu amigo, que eu
não esteia satisfeito com o quinhão da fe-
licidade que me coube. Sinto que me falta
qualquer coisa para integrar a felicidade
que todo o homem deve possuir na quadra
doirada que atravesso, na phase esperan-
cosa dos vinte e dois janeiros. Quero ser
noivo! Você se admira desta minha reso-
lução, da resolução que eu tomei, eu que
sempre fui avesso a flirls, a namoros e noi-
vados, considerando-os um passatempo ídio-
ta?! Pois esta ultima resolução devo-a, uni-
camente, a você. Foi você, sim, com as
suas missivas semanaes, cólloçando no meu
cérebro a idéa de que todo homem deve se
casar para ser feliz. Eu quero ser feliz. In-
vejo a sorte de você, principalmente, quan-
do a seu lado passa aquella que daqui a
algumas semanas vae ser a fuiura mãe de
seus filhos... Você tanto falou, lanto con-
\cnceu-me da necessidade do homem se
amarrar, que eu acabei por convencer-rne
que devo ser noivo, que devo, afinal, me
casar. Isso me faz lembrar a historia de um
cidadão que, indo todas as tardes visitar os
loucos do Hospício da Praia Vermelha, con-
versava durante vários minutos com um
louco que tinha a mania (todo doido tem
uma mania !) de não ser louco ! E de tal
fôrma convenceu esse cidadão que este

acabou indo ás redacções de vanos jor-
naes dizer que na Praia Vermelha, inier-
nado no hospício, se achava um moço que
não era doido. O fado, como era natural,
revolucionou os meios iornalisheos. A re-
portagem saluu a campo para descobrir a
veracidade do facto, chegando á conclusão
de que o doido era doido mesmo e que a
denuncia levada aos jornaes não fora mais
do que o frueto da influencia de um doido
sobre o espirito de um cidadão de juizo
perfeito... Não quero dizer com isso que
você sendo noivo, seja o doido, e eu sem
compromisso algum, esteja em juiz perfeito.
Absolutamente, f;' desejo meu registrar nes-
tti missiva, referindo-me áquelle facto, meu
amigo, o resultado que qualquer pessoa
obtém martellando sempre sobre um assum-
pio com determinada pessoa. Você tanto
disse que o homem deve se casar para ser
feliz que eu resolvi tomar a mesma dehbe-
ração que você tornou ha vários mezes, is-
to é : procurar uma moça para ser amanhã
(o amanhã quer dizer daqui a dez annos)
a «minha eterna companheira.» Que você,
escrevendo-me doravante, não diga que ser
doido é um alto negocio, porque, influen-
ciado pelos seus conselhos, eu acabarei pe-
dmdo um logar na casa grande da Praia
Vermelha, onde pôde haver tudo, menos si-
lencio e juízo...

Muito seu,
'RlbeirinQo»

Confere

EDWACDO CACMON

Cocktail cie Risos,
no Vicloria.
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Cada nòvp anno
(jue surge em llol-
lywood, a p p a re-
cem novas «eslrel-
Ias» no seu firma-
mento emema 1 o -
graphico. Nem lo-
das nascem na ter-
ra do cinema, mas
são recrutadas em
diversos logn 1 e 5 ,
em tempos também
diversos e em dif-
ferentes camadas
sociaes.

E lodo o anno,
quando a <\Vam-
pas Babies Sfars»
selecciona o seu
grupo de mais pro-
vaveis ao « s t ar-
doomV, começ a rn
as disputas das em-
presas productoras
os gastos sem con-
ta de publicidade,
crescendo sempre
na ansiedade dire-
cta do publico. A
«Wampas» escolhe
as candidatas mais
prováveis, aguellas
que têm em si as
possibilidades de
serem levadas a
« eshellas > dentro
do mesmo anno, e
portanto, os regui-
sitos para encher
o bolso dos produ-
clores com o pro-
dueto do seu traba-
lho e da sua fama.

v AE ser f u n d a d o
nesta cidade o
Banco Popular dos

Empregados do Commer-
cio de Victona, com o
capital inicial de Ps.
50:0005000, dividido cm
mil acções, e gue será
realizado desta maneira:
40 |. no acto de sua ín-
stallação e 60 '[ em seis

prestações mensaes.
Esse Ba n c o operará

sob a forma cooperativa
denominada Luzatli.

Seu capital já está

guasi coberto, restando
apenas algumas acções;
os interessados poderão
inscrever-se no livro em

poder do sr. Alfredo de
Lemos Neves, nos escri-

ptorios de Antenor Oui-
marães & Cia.

O Syndiçato dos Em-
pregados do Commercio
de Victoria patrocinou a
fundação desse banco,
sabendo, antecipadamen-
te, dos benefícios gue eU
Ia trará á classe.
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Mondar, filho do dr. Gar~
valho Gama.
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Maria Cecília, filha do
dr. Jair Tovar.
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Djalse There/.inha, filhinha
do Tte. Djalma Borges.

Luis Paulo e Rodrigo Alberto,
filhos do dr. Jair Tovar.
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Dr. Mascarenhas
As senhoras anêmicas dá cores rosadas e lindas!

Tônico dos NERVOS
Tônico dos MÚSCULOS
Tônico do CÉREBRO
Tônico do CORAÇÃO

Um 8Ò vidro vos mostrará sua efficacia
Alguns dias depois de uso do "Vitamonal''

6 sonslvol um accroscimo do energia physica, do
JUVENTUDE, de PODER, quo se nâo oxperi-
mentam antes. Esto effeito ó muito caractoris-
tico, por assim dizer, palpável e contribuo em
extremo para levantar o moral, em geral depri-
mldo, dos doentos, para os quaes o remedio ó
particularmente destinado.

Depois sobrevem uma sensação de bem
estar, de bom humor, de vigor intellectual. AsIdóas apresentam-se claras, nítidas, a concepção
mais rápida e viva, a expressão e a traducção
das Idéas mais fáceis, mais abundantes.

O augmento do appetlte acompanha estos
phenomenos, e. no fim do pouco tempo, ha um
augmento sensível do peso.
A' VENDA NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Deposito Geral: DROGARIA BAPTISTA
Rua 1.° de Março, 10 - Rio de Janeiro ~ 
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Quando o vento
leva as nuvens

MILTON AMADO

¦XXê&êáxl

Sonhos
indecisos

de batalhas irreais
nos nuvens côr de .cinza

que o vento leva :
Cavalheiros fantásticos

se enovelam,
se chocam,

se transformam,
se desfazem

em
nada.

Acaso,
vento da vido

paro desfazer os sonhos
da gente...
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É^^^^flflfcw ^^^ Casas PERNAMBUCANAS
O MAIOR EMPÓRIO DE FASENDAS DO BRASIL

ELIXIR DE NOGUEIRA ANNO NOVO ! NOVA INDUMENTÁRIA!
Empregado com successo em todas

Si moléstias provenientes da syphili*
• impurezas do sangue:

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLE
DARTHROS .
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHIUTICAS
e finalmente em to4as
as affeccões cuja ori-

Marca registrada *em se*a a

«•AVARIA"
—— Milhares de curados 
6RANDE DEPURATIVO DO SAN6UE
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Padrões deslumbrantes! Cores inalteráveis!
Preços fixos ! Seriedade tradicional!

filia Capichaba . 41 .43, - Rua do Rosário, 2,4 e 6 e Mivilla RUÜ in
Telephone C. 15ô VICTORIA

8 fabricas próprias - Mais de 500 iíliaes em todo Brasil
¦ '; X



Um poeta
RAUL BOPP

W-- -

'» . . Por René Thiollier

Raul Bopp nasceu no Rio Grande. E* ho-
je nosso cônsul em Kobe, no Japão.

Ha dias recel)i delle um postal, que me
veiu pela Ximas Post, via Sibéria.

Olhando para o retalho de um lago, que
o cartão me trazia, com |uns barcos de
pesca, uma montanha ao fundo, coroada de
neve, e, á beira, uma japoneza abrigada
sob um guarda-sol de papel— fiquei immo-
vel, algum tempo, a pensar em Raul Bopp.

Elle, certamente, lá está a falar do bra-
sil, apertando os seus olhos nostálgicos,
com a mesma nostalgia com que me fala-
va aqui do Japão. Porque a nostalgia vive
dentro de Raul Bopp como a voz do Mar
vive dentro das conchas. E' a única razão
de ser da sua vida. Eoi ella que o fez pot-
ta, o tirou fora da casa paterna aos de-
zeseis annos de idade; que lhe disse como
o Senhor a Ahasverus : —«Serás errante so-
bre a terra.» E Raul Bopp, desde então,
caminha... Pouco se demorará em Kobe; o
seu destino é caminhar. Elle já o declarou:
— «Um dia eu hei de ir morar nas terras
do Sem Fim.»

Antes de seguir para o Amazonas, onde
escreveu a «Cobra Noralo», esteve no Pa-
raguay. Para viver, pintava ali paredes. Es-
pecializou-se mesmo em florinhas e barra
de salas. Mais tarde, foi para Corumbá.
Formou-se freqüentando cinco Faculdades
diíferentes. Obedecia, ainda, por essa for-
ma, ao seu destino. E depois, atravessou o
Brasil a pé, de bordão em punho.

Em Belém, submetteu-se a um concurso
que se fez ruidoso. Conquistou com brilho
a cadeira de professor de Geographia do
Gymnasio. Mas, um bello dia, desappareceu.
Ninguém mais soube noticias delle. Metteu-
se numa canoa, em companhia de uns ca-
boclos, e inlernou-se pelo Amazonas, onde
viveu atolado setenta e dois dias, a tiritar
comido de febres aferroado pelos mos-
quitos.

Por fim, de posse de uma carta de cre-
. dito que a sua familia lhe enviou, elle via-

jou o mundo. Servia-se dessa carta de cre-
dito como prova dos logares por onde ha-
via passado: cincoenta e dois paizes. Tive
a oceasião de compulsal-a. Era um docu-
mento interessante.

A propósito do que suecedeu commigo
em relação a Raul Bopp, a primeira vez
que me avistei com elle, uma noite, na
Agencia Brasileira, não me posso esquecer
do que dizia Jules Renard, referindo-se a
um homem de valor que lhe foi apresentado
num salão: — «Je ne savais rien de lui et,
pourtant, ie Pai aimé tout de suite comme
un frére parce que Ia premiére fois que je
Tai vu, même avant qu'il m'ait adressé Ia
parole, j'ai entendu le cri du talent.»

Quem me levou lá acima, ao escriptorio
da Agencia, num dos andares do prédio
Martinelli, foi Rodrigo Soares. Pairava, por
tudo, no silencio da noite, uma inquietação
silenciosa; assim são agora as noites em
São Paulo. Na sala conversavam diversas
pessoas. Entre ellas Raul Bopp, que, píry-
sicamente, é um rapaz esbelio, beirando os
seus trinta e cinco annos de idade, loiro,
meio calmo, de apparencia timida. Enco-
Ihia-se ante a admiração dos circumsfan-
ies que lhe gabavam o apparecimento do
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seu livro — «A Cobra Noralo.» E Rodrig0
Soares e eu não tardamos em nos asso-
ciar a essa admiração.

Um deiles dizia :
—Oiçam! —e proseguia na leitura que in-

terromperamos:

«Quebram-se ao longe vozes miúdas
Afflicções de falta de ar

Arvores com fome mastigando chupando
[ estalando

entre roncos de ventres desatufados.»

E mais adeante:

«O dia está se encolhendo na sombra de-
I vagannho

Vou ficar com os olhos entupidos de escuro.»

E depois:
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JUVENTUDE
ALEXANDRE
^.«CabelosBrancos

«A floresta vem caminhando
— Abra-se que eu quero entrar!»

Raul Bopp, a poder de rythmos novos, de-
imagens novas, de uma orchestração de-
palavras inteiramente sua, condensa em
meio de um lyrismo de epopéa todo o sce~
nario amazonense, feito de «águas de bar-
riga cheia» que se espreguiçam nos igapós,
raizes que se movem «num fundo de ocea-
no mole como esqueletos atolados», altos
de camundá onde canta a «Maria é dia.»

Em todos os paizes- por toda a parte—
ha artistas de uma arte bizarra, de uma
subtileza por tal forma quintessenciada, que
vivem apenas da admiração de pequenas
elites. Elles próprios se isolam: evitam a
gente de fora—os profanos. E só mais tar-
de, muitas vezes depois de mortos, é que
avultam aureolados da fama que não go-
zaram em vida. Elles - os maiores artistas*
da sua geração...

Assim foi Rimband na França. Assim,
será provavelmente Bopp no Brasi).

Pharmacia e Drogaria «POPULAR»

G. ROUBACH & Cia.

Importação
d»recta das
melhores fa-

bricas
estrangeiras

Perfimarias iiias, testrimeital cirúrgico
c escolhidss tbjectts it toucador

Serviço organizado para o fornecimento
immediato, por atacado, a qualquer

ponto do Estado

Preços sem competência na sua
secção de varejo

Deposito pei-
manente de

todos
os artigos

de seu ramo

Commlssões — Representações — Consignações
Rua 1o de Março, n. 20 — Vietoria—E. E. Santo
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Maria

MANOEL BERREI K A

Quando a primeira vez le vi, Maria

Numa tranquilla noite de verão,

Teu vulto me surgiu com lal magia

Como fosse do cèo doce visão.

Algum lempo depois eu lé[revia,

Cantando, com tristeza, uma canção;

E linha a tua voz tanta harmonia

Que me encheu de encanto a solidão.

Que Ite prende por Ia, fada querida,
Dize porque não vens com leu carinho

Para junto de quem te espera, ha lanlo...

Não te demores, vem. Ujna outra vida

Aguarda o teu regresso ao velho ninho,

Meu anjo, meu amor* meu doce encanto.

m
4

?1
*

Defendei a vossa Saúde!
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comprando os remédios mais barato.
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Preços de Atacado
Rua do Comercio, 2
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ABELEZA D A MULH ER
RESIDE NA SUAVIDADE DE SUA CUTIS, QUE PODE
CONSEGUIR E CONSERVAR USANDO DIARIAMENTE

«O SEGREDO DA SULTANA»
i **

CLoção anitefellcet) — Agradavelmente perfum
A VENDA EM TODA A PARTE

Laboratório do SABÃO RUSSO - Rio de Janeiro
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Restauração — Renascimento
Conservaçaopela

^

Formula scienfíficà do grande botânico Dr. Ground,
cujo segredo foi comprado por 2íX) contos de réis.
Reeommendoda pelos principaes Institutos Sanita-
rios do Kxtrangeiro.
A Loção Brilhante é o melhor especifico indicado
contra : Queda dos Cabellos, Canicie. Kmbrnnqtm-
cimento prematuro. Calvicie precoce. Caspas. S* bor-
rhéa,SyC09 e de todas as doenças do couro cabelludo

Segundor> -*U aII r\ «r k»"5nrAc Segundo a opiniãoUaoeilOb Orantü5 fl(, muitos sábios es-
tá hoje competentemente provado que o embran-
quècimènto dos cabellos não passa dc uma moles-

i debilidade da raiz. A Loção Brilhante, por sua
poderosa acção tônica, e antiseptica, agindo directamente sobre o bulbo. é pois um excellente
renovador dos cabellos, barbas e bigodes brancos ou grisalhos, devolvendo lhes a côr natural
primitiva, sem pintar, e emprestando lhes maciez c brilho admirável.
P^«rno«r niior.2i Hnc rahollnc Múltiplas e variadas são as moléstias (|ue atacam
UdjpdO " Vj/UCUCJ UUj LOUCIlUO 0 couro cabelludo dando como resultado a queda
dos cabellos. Destas a mais coinmum são as caspas. A Loção Brilhante conserva os cabellos,
cura as afíecçocs parasitárias e destróe radicalmente as caspas. deixando a cabeça limpa e fresca.
A Loção Brilhante evita a queda dos cabellos e os fortalece.
a | j ] Nos casos cie cal vicie com trez ou quatro semanas de applicações consecutivas
L/dIVICItí começa a parte calva a ficar coberta com o crescimento do cabello. A Loção
Brilhante tem feito brotar cabellos após períodos de alopecia de mezes e até de annos. Ella actúa
estimulando os folliculos pilosos e desde que haja elemento de vida os cabellos surgem novamente.
CAa^UA-í * Alli„*r oíín^Anr Em todas as alopecias determinadas pela seborrh<\a
OeuOri llCa e OUiraS aneÇOeS ou putras doenças do couro eabelltfdo os cabellos
cahem, quer dizer, despegam-se das raizes. Em seu logar nasce uma pennug«m que segundo as
circumstancias e cuidado que se lhe dá cresce ou degenera. A Loção Brilhante extermina

tia. O cabello cabe ou embranquece devido

o ger
men da scborrhéa e outros micróbios, supprime a sensação de prurido e tonifica as raizes do
cabello, impedindo a sua queda.
TVí/»Lif\nfilnc/> l"Ia também uma doença, na qual o cabello, em vez de cahir, parte. Pôde

I NCllUpiIlUbL partir bem no meio dó fio ou pôde ser na extremidade e apresenta um
aspecto de espanador por causa da dissociação das fibrilhas. Além disso, o cabello torna-se baço,
feio e sem vida. Essa doença tem o nome de trichoptilose, e é vulgarmente conhecida por ca
bellos espigados. A Loção Brilhante, pelo seu alto poder antiseptico e alimentador, cura fácil-
mente, dá vitalidade aos cabellos. deixando os macios, lüstrosos e agradáveis á vista.

VANTAGENS DA LOÇÀO BRILHANTE
— É absolutamente inofíensiva, podendo portanto ser

usada diariamente c por tempo indeterminado, porque a sua
acção é sempre benéfica.

_ Não mancha a pelle nem queima os cabellos, como
acontece com alguns remédios <«uc contêm nitrato de prata
e outros saes nocivos.

— A sua acção vitalisante sobre os cabellos brancos,
descorados ou grisalhos começa a manifestar-se 7 ou 8 dias
dias depois, devolvendo a cór nuíural primitiva gradual e

progressivamente.
O seu perfume 6 delicioso, e rifio contêm óleo nem

gordura de espécie alguma que. como e sabido, prejudicam
a saúde do cabello.

MODOS DE USAR
Antes de applicar a Loção Brilhante pela primeira vez ê

conveniente lavar a cabeça com água e sabão, e enxugar
bem. A Loção Brilhante pódé ser usada em fricções como

qualquer loção, porém e preferível usar do modo seguinte :

Deita-se meia colher de sopa mais ou menos em um pires, e
com uma pequena escova embebida de Loção Brilhante fric-
ciona-se o couro cabelludo bem junto a raiz capillar, deixan-

do a cabeça descoberta até seccar.

DDETV/CriVI/^ Â O Não acceitem nada que se ihga
rrVLVLlMynVJ ser «a mesma coisa» ou «lãobom»

como a Loção Brilhante. Pode-se ter graves prejuízos por
causa dos substitutos.

A LOÇÀO BRILHANTE está á venda em todas as drogarias, pharmacias,
barbeiros e casas de perfumarias.

4* '"' .

Únicos Cessionários para a America do Sul: - ALVIM <& FREITAS
Caixa Postal, 1379 - SAO PAULO

*& ASTHENIA SEXUAL
[GASTROINTESTINAL E NEPVOSA

luicSR exotopcpapadorI
TÔNICO OC ACÇÁO PERSISTO NIC C'% 

ESTIMULANTE GERAI,

SEI1B0H SANGUE POUCO VALE ÁVIDA
DEPUR/YSE
PODEROSO TONICO-DEPUPATIVO

ambemmo, pt
iez composições
paia as aiimiis

Cyro

Se o luar falasse...

Se esse luar falasse...
esse luar enorme, sus-
penso no ceu cot de nan-
Uim da noile c h i n èsa,
corno uma enorme lan-
terna côr de laranja e
ouro, se esse luar faíás-
se, talvez a humanidade
fosse mais feliz, porque
o pouco que os artistas
dizem não cala na me-
mona egoi s 1 a dos ho-
mens...

Se o luar falasse... an-
dando pelos jardins, com
um elfo macio veshdo de
velludo côr de opala, di-
ria das vozes das flores,
que falam pelo perfume,
e pelo perfume, as almas,
qüe falam pelos b e i ios
dos namorados...

Se o luar falasse... au-
dando pelos bairros ricos
como um guarda noclur-
no alio e especiral corno
urna espada diria do lu-
xo Iraiçoeiro, da pregui-
ça faria e da sabedoria
decadente e cega, que
enovela corno os vapo-
res do álcool e do fumo
a consciência atormen-
taoa dos milionários...

Se 0 luar falasse, an-
dando pelos bairros po-
brezmhos, como uma pa-
lida freira caridosa, diria
da dôr recai cada dos
desherdados da s o r te,
dos sonhos perdidos das
criancinhas órfãs, das
esperanças falidas dos
velhos exhaus tos, dos
ódios soturnos dos pro-
letanos jovens, que en-
sanguentarão a terra nos
combates de amanhã...

Se o luar falasse...
Se o luar falasse... tal-

vez a alma da humam-
dade fosse mais feliz,
porque o pouco que os
artistas dizem não cata
na memória egoista dos
homens...

Francisco Giffoni & Cia. — Rua 1o de Março, 17 Rio de Daneiro
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FizerarR annos no dia:

OU
28

m "

A senhora Hilda Prado; os senho-
res Amnlio Fínamorè e Orlando
Guimarães; o menino Antônio Ho-
nono Netto.

19
Gama.

[20]

|2l|
¦**¦*¦¦------

' 
24

"Í7

I 1 >-. I Os senhores: Arfhur Batalha e dr.
I 1 / I Hillon Nogueira; o menino }ean

¦ Bergerof.

l o 1 ^ sen*,oms : Maria do Carmo
I O I Ávidos e Spencerma de Assis Al-

varenga; a senhormha Mana da
Penha Tranco; o menino Carlos

Teixeira Pandolpho.

Os senhores : José Vieira da Sil-
va, Ricardo Thomas, dr. Paulmo
de Oliveira e José Zurriak do Es_
pinto Santo; a menina Mana Jose

A senhormha Celitzs Sucu-
pira; o senhor dr. Mario Ba-
talha; a menina Mana Cou-
to.

O senhor Halley Soares Pi-
ribeiro; a menina Nilcen Nas-
cimento.

As senhoras: Inah Abreu
Terreira, Julieta A mo ri m
Calmou e Emygdia França;
os senhores : A p h r o disio

Coelho e João B. A. Tavares; a me-
nina Vilma Paula.

Os senhores : O d 11 on de
Carvalho Silva, Oscar Gui-
marães, Adalberto Posa, Ar-
mando Pinho; a menina Ma-

ho.

A senhorinha Aylza Gon-
çalves; o s e n h o r luvenal
Ramos; os meninos: Dur-
vai Muniz e Odir Gonçalves.

Os senhores: Orozimbo Cor-
rêa Lyrio e Basilio Elisio de
SanTAnna; o menino Pena-
to de Jesus.

29

:il

As senhoras: Àmeli.i Poggi e
Evencia Suva; o senhor Ernesto
Barros; a menina Alcy de Olivei-
ra.

O menino Pomulo Luiz de Oh-
vcini.

A senhora Laudilma Nunes Perei-
ra; os senhores: Antenor Cabral
da Silva e josé Fernandes; a me-
nina Mana José Albuquerque,

NOIVADOS
Fizerarn«se noivos:

A senhorinha Abigail Vervloet Gomes
com o senhor Hélio Nogueira;

a senhorinha Inah Muniz com o senhor
José Valente;

ivijj
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Para belesa da pele

CUTIVACIN
Os senhores : Antônio h"eu
Posa e UbaJdo Cunha.

As senhoras : Ruih Bóz e
Licia da Cunha Machado; a
senhorinha Arlmda Moraes;
o senhor Odavio índio do

Creme aderente - Odor agradável
Contra espinhas,cravos e peque-

nos abeessos
Produto da Seção microbioiogica do

LABORATÓRIO Dr. RAUL LEITE l C i*

Jornalismo e Literatura

Quem não terá notado ainda a insisten-
cia com que se discute, por Iodos os lados
e a vanos propósitos, a differenciação dos
processos lornalishcos da maneira pura-
mente literária dos escnptores? Ora são
estes que menosprezam a producção da-
cjuelles, ora são inversamente os jornalistas
que tomam satisfação por isso aos escn-
ptores...

Se não somos muito ditficeis de adapta-
ção aos fados, cedendo aos costumes sur-
qidos por novas condições de meio, o mes-
mo iá não se dá com as idéas, principal-
mente no que diz respeito ás opiniões. Ma
pessoas que ufilisam õ conforto e a rapi-
dez de um aufo-omnibus e não se pejam
em confessar que têm saudades dos lilbu-
rys... Porque ? Não saberão explicar.

0 verdadeiro jornalismo não é uma dege-
nerecencia dü literatura como alguns sup-
põem. E' antes a expressão literária do mo-
mento, rápida, incisiva, sem deixar por isso

de ser completa pelo seu vigor de
Suggestão e pelo seu poder de evo-
car em poucas linhas uma mulhplict-
dade de assumptos e de aspectos.

Com os recursos modernos de fácil
communicação entre os diversos pon-
tos do globo e intercâmbio de modas
e usos, com a lição objectiva do ei-
nema que nos permitte percorrer mi-
lhares de kilometros da face da terra
em alguns minutos, qualquer um de
nós que viva medianamente a actua-
hdade possue conhecimentos que dis-
pensam pormenores de noticias, bas-
laudo o lado para tudo se recompor
e comprehender.

O jornal—como porta-voz de tem-
po, visa pôr-nos em dia com a nossa
i Ilustra ção especial. Ble presume co-
nhecimenfos anteriores que completa
á medida das novas oceurrencías ve-
nficadas. Tem de se espelhar essen-
cialmente cada dia que surge, só se
oecupando em regra de coisas pas-
sadas ou futuras muito próximas de
hoje.

Para realizar esse mister, aos dons
do escnptor devem estar aluados os
de improvisação e synthese, indis-
pensaveis á expressão prompta e pre-
cisa de uma simultaneidade de idéas,
actos, sentimentos e emoções logo
seguida á apprehensão dos n ovos
acontecimentos que explodem por
todos os cantos do mundo.

E não é antes indiscutível que a li-
teratura está se valendo de proces-
sos jornalísticos, amoldando-se a ei-
les, quando ensaia com o melhor exi-
Io os gêneros de reportagens ern
torno dos costumes de certos povos
e da vida dos grandes homens.

Brasil Peixoto. NçuJfon Belleza
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A CONSERVARÁ
ROBUSTA E FELIZ

A Maizena Duryca é um
alimento puro que st extrahe
do milho, t um dos melhores
para as crianças. Contém tlt-
mtntos nutritivos t fortificante s,
que darão (orça c vigor aos
bebês e tornarão as suas faces
rosadas t seus olhos brilhantes.

A Maizena Duryca ttm um
sabor delicioso. Além de ali-
mtntar o bebê, serve para
preparar inngmeros pratos deli*
ciosos, fácil e economicamente.

Gostaríamos de lhe enviar
o nosso livro de"Receitas" Para
isto, basta devol-
vemos o coupon
abaixo.G RAT IS

I' 'I

ÜFINAÇÔCS OE MILHO, BRAZIL S. A.
Caixa Peitai t9tl - São Paulo

tawtto.it GRÁTIS i«u livro 93
NOME
MJA
CIDADE.
ISTADO

PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE
16 ANNOS DE SOFFR1MENTOS !ll

Um caso chronico de bronchite asthmatica curado com dois frascos de PEITORAL Dü
ANGICO PELOTENSE, assim attesta a respeitabilissima sra. d. Rita da Silva Pereira.

Attesto que soffrendo ha 16 annos de uma bronchite asthmatica fiquei rfcdicalmente
curada, com dois vidros do PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, maravilhosa formula. E
por verdade firmo o presente attestado.-Pelotes -Rita da Silva Pereira.

Mais ii irinijfti alNHdli Mi Psiu.il le Aio Peiitme entra mi tuse ehiiiiea, pirtiRiz.
Declaro que soffrendo de uma pertinaz losse ha muito icnpo. que impf dia me de

trabalhar, e apezar de recorrer aos recursos médicos eurei-meradie ajlrt *'i '• <«n ntio vidro
doPEITORAL DE ANGICO PELOTENSE. E por ser verdade faço a «egulote declan Çâo. -Pelotas — Julio Ferreira da Silva.

Exigir o verdadeiro PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE.
Confirmo este attestado. Dr. E. L. Ferreira de Araujo (Firma reconhecida).

Licença N. 511 de 2o - 3 - 906.
Deposito geral: DROGARIA SEQUERIA-Pelotas-Rio G. do Sul.

Vende-se em toda a

O passado

Manoel Fçrreira

Todos nós conse rvamos,
como um precioso bem que
se não quer perder nem, ja-
mais, olvidar, alguma cousa do
passado dislanle.Z

Velhas cartas de amor, um
retrato, uma flor emurchecida,
a pagina dum livro, que se leu,
e que se guarda com extremo
carinho...

Pequeninos nadas, que de
tudo falam, na sua eterna mu-
dez. Chammas de um fogo
quasi exlinclo, que as cinzas
do esquecimento não conse-
guiram extinguir.

São ellas que teem o su-
premo dom de nos conservar
a alma sempre moça, quando
nos surgem os primeiros ves-
ligios duma velhice precoce.
No mysterio de sua impassi-
bilidade, conservam, muitas
vezes, um mundo de intimas
angustias, que não foram aper-
cebidas, as delicias de um
grande bem que se não pou-
de attingir.
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Hotel Nogueira, recentemente installado em
Bom Jesus do Norte, no sul deste Estado,
do qual é proprietário o nosso assignante
major Satyro Nogueira.

..y:-

E quando o peso inexora-
vel dos annos vividos abate-
rem impiedosamente todas as
forças que ainda nos restarem,
é na arca empoeirada do pas-
sado distante que iremos en-
contrar todo o vigor de que
necessitamos para enfrentar
as ullimas horas—horas dolo-
rosas da saudade.

Bemdicto passado, doces re-
cordações de amor e de ter-
nura, que tendes o dom in-
confundi vel de amenizar as
agruras da velhice. Velai por
elia, sede o paraíso ambicio-
nado onde hão de repousar
seus ullimos anceios...

CREANÇAS ANEHICAS LYMPHATtCAS RACHI TICAS
I

SABOROSO XAROPE IOD0-PHOSPHO -CALCICO

AttíSS0Sü£ASTHMAi8R0NCHiríASTHH.IIC;

COITAS INDIANAS
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COM POUCAS APPLICAOÕES

Sr. Arnaldo Barcellos,
fhes. da Alfândega.

«Eu não
quero me
chamar
José»

O sr. major Joào Damasceno Caldeira, adeantado criador do Cerrito. dignou-se enviar
a carta abaixo sobre experiência relativamente ao «PC PELOTENSÈ».

Sr. dr. Ferreira Araújo. — Pelotas.
Tendo feito uzo do PO' PELÕTENSE contra assaduras de que fui acccmmetido, e

também em minha família, posso aílirmar que com poucas applicações desappareceram
completamente a9 referidas assaduras.

Am?:. Obg.

João CaldeiraCerrito.

Confirmo este attestado. Dr. E. L, Ferreira de Araújo. (Firma re. onhecida.)
Licença N? 54 de 16 de Fevereiro de 1918.

Vende-se em Todas as Pharmacias e Drogarias do Brasil.
Deposito geral: DROGARIA SIQUEIRA-Pelotas-Rio O. do Sul

Ha factos que de tal .forma se integra
ram nos hábitos seculares do povo que é
temeroso até se trazer á baila uma dis•cussão a esse respeito.

Um desses é o relativo ao pseudodireito attribuido aos pães de discrecionaria-
mente nonúnarem os seus rebentos. Não•sei de maior attentado á individualidade
«que esse. Defende se os seus d i r e i tos

quando ainda nascituros e no emtanto se
permitte que um pae ignorante lhes anniquille todo o futuro baplisandoos comnomes cacophonicos, ridículos, quando nãoamoraes.

Existem Pythaporas cie malhematica du-vidosa Iassos sem pendores poéticos,Hercules avessos aos desportos, Demos-thenes de oratória discutível, Alexandrescom predileções guerreiras muito acanha-das e Cândidos completamente escuros
gA enfiada seria intermina.

Esses os nomes contradic t o r i o s aosseus donos. Ha os que amesquinham osseus possuidores. Ha os fabricados e osdeturpados.
No septentrião, li a noticia sobre umamoca chamada «Oceano Atlântico» e dou-tra «Nacrise.» A razão de ser desse ulti-mo provinha de que o nascimento da in-rante se dera numa época em que o ca-sal estava «na crise»... A infeliz que pa-gasse pela estultice dos seus genitoresSei dum pae que queria ter um filhocom o nome do grande poeta Bvron. Na

«•* i \ azer' porém' ° retfistó civil oofficial, homem letrado, advertiuo de que apronuncia aportuguezada estava errada..toi motivo para a sua substituição pelode «Tranquillo»... p

Bem esmiuçada a questão, é a b u sivaessa pratica. O nome na actualidade ê de
F&2£$F8|va na vida das Pessoas.
* „lap,"a como ° dinheiro, o talento,a operosidade.

Resolveríamos o problema alvitrando

que aos filhos se lhes desse números
para differencal os. O primogênito seria o
numero um. Quem tivesse de se referir a
elle diria «o numero um do José cios
Santos.»

Os números poderiam, também, ser su-
bstituidos por determinados appellidos
que significariam, chronologicamente, ca-
da um delles.

Os norte-americanos costumam chamar
aos seus filhos menores unicamente por
cbaby»...

Quando elles, já crescidos, estivessem
em condições de poderem fazer a esco-
lha do seu nome, o fariam de modo que
este fosse uma espécie de retrato de sua
personalidade.

Espelharia os seus sentimentos, a sua
carreira, a sua vocação. Pelo menos não
estaria em chocante contraste com o phy-
sico, com o caracter.

Evitar-se-iam os nomes inexpressivos,
os de banalidade revoltante, os que pro-
duzem nos seus proprietários verdadeiro
desprazer.

O nome seria, assim, um traço psycho-
lógico da pessoa, uma espécie de cartão
de visita intellectual...

Paes
Barreto
Filõo

£ OAS VIAS BESPWAlOmAS
gM GERAL

AFrECÇ0ESPULMONARESpip|ppF.MFyMLrjK.DflEK £M QERAL
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ACTUAM SEM DEPRIMIR 0 ORGANISMO
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Ella, que é uma flor, ainda cheia de qra-
ça e belleza juvenis, não ama, não sente a
vibração da vida, é quasi indifferente a tudo.

Nao gosta de dansar...
Por que tanto retrahimenfo ?
E o literato, amigo de Rohaíd e Menotti,

que lhe faz a corte ?

A futura princeza foi visitar os seus, no
Rio de Janeiro, e deixou muitas saudades.
Ha por aqui quem já esteia p I a h e (áridoumas férias na grande capital, mas, entre-
tanto, não será preciso esse trabalho. A
princeza lambem está com o coração pre-
so em Vicfona, e breve regressará...

O doutorando em medicinei, agora em
ferias e em visita aos seus, parece já ter
encontrado alguém que p interesse em Vi-
ctoria. Ella, c recem-formada por um dos
nossos collegios normaes, e reside no no-
vo bairro do Cruzamento. Mas quem estará
mais interessado um pelo outro 7 1:11a ou
elle ? Si as apparencias não illudem, ma-
demoiselle toma maior interesse pelo jo-
vem advogado...

Mlle., qué é uma formosa Uva da terra
de Cafullo, está muito satisfeita com a sua
recente approvação nos exames que fez,
para ser, dentro em breve, uma das mais
lindas e intelliqenfes professorundas. No
emtanto, mlle. tem se dedicado tão apai-
xonadamente á leitura de romances, que
nós lhe prevemos futuros arrependimen-
tos... Esperemos...

cartão a Lálaçe

Sabes o que é a felicidade ?
Ií<i uma pintura colossal, co-

brindo uma das paredes du Igre-
ja de S. Pedro, em Roma. E' o
«cjuizo Final», de Miguel Ângelo;

Foi feito <i golpes de qemo,
pelo cirtista, a arder na sagrada
lebre das creações portentosas.

Tão grandes, tão largos são os
traços do painel gigantesco e
maravilhoso, que já houve quem
affirmusse não ler sido feito a
pincel, mas com uma vassoura
ensopada nus tintas e vibrada
nervosamente sobre o quadro
pelo pulso creador do artista
em delírio...

Pois bem. O «JÜJZO Final»
chama desde logo a uttenção
do visitante, que penetra no tem-
pio. Enche-o de admiração; en-
leva-o; galvanizado; deslumbra-o

Quando porém o romeiro, ce-
dendo a uttracção, se approxi-
mu do quadro a ponto de o po-
der tocar com o dedo- iã não
encontrara mais nada sobre o
muro, sinão doidos borrões de
tinta, sem significação, espalha-
dos numa delirante orgia de co-
res sobre as paredes enormes
da basílica...

Pois a felicidade é isto : —um
quadro para se ver de longe...

CELIO

Quando elle passou, displieentem e n í er
meio corcunda, quasi transparente na sua
fmura physica, os olhos apavorados, todo
moreno, mlle. accenfuou : «Lá vae o Re~
suscitado. • Suas amiqumhas olharam. E ei-
le passou...

E' uma pena ella ser tão orgulhosa, tão
affèciada em seus gestos de rainha da ele-
qunciu...

As insincendade é uma flor e como tal murcha
Assim, no coraçãozinho da memna-moça

a sinceridade até scccou e o futuro me-
dico, quando aqui chegar só encontrará do
seu passcido amor cinzas e incenso queu
mudos em louvor de 5. Carlos.

Novamente a chuva molha as ruas de Vi-
ctòria e novamente ella continua a entre-
ter aquelle idyllio sem esperança, sem fu-
turo; idyllio de caboclo...

Elles são creanças ainda, e no entanto»
já conhecem o amor ha tanto tempo...

Cupido, em uma de suas fruvessuras de
menino traqumas, soltou de seu arco uma
tlexa doirada, cor das illusões, sem destino,
que foi ferir um par de creanças, que bnn-
cavam descuidosas sorrindo... e o philtro
milagroso da seta inundou os corações dos
petizes de então.

E, desde esse dia, todas, as noites vemol-
os enlevados, no portão da casa delia, sor-
rindo... sorrindo sempre... Como definir,
o amor ?...

/ 
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MALEITAS, SEZÕES, IMPALUDISMO
UMA SO DOENÇA E UM SÚ REMÉDIO:

CAFÉ" QUINADO IIEIItAO
Computa-seem muitos milharesas curas

em doentes já cangados de usar
injecções e outros remédios annunciados.

,.A USA-SE EM LICOR OU PÍLULAS
t^ .— a
Registado no Departamento Nacional do

Saudo Publica sob o n.- 147

ASTHMA
BRONCHITE A5THMATICA

Pós ^nll c\<ühkii\rtiieoH

«DESCOBERTA JAPONEZA»
O legitimo traz um japonez

™ EX1DAM SEMPRE ESTA MARCA

fl' venda era todas as Pharmaçias e Drogarias do Brasil

v»

E A CASA DE SUA CONFIANÇA
fa/y& yqyiwvtdw ícdxy
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Watlace Beery e John Ford (este não é ar~
lis Ia) gastando inulilmentc uma chapa para
essa mexpressividade cjuc ahi eslu.
A' dircila, em cima: Clark üable, astro da
M. G, M. na bibliolheca da sua elegante
residência de Bcrveley IIilis. De Iodos es-
ses livres o ca li Ia e sympalhico hilagão 50-
mente lê o guia dos lelephones...

Esse lindo bichano branco que se vê á di~
reila, em baixo, vagava pelo scenario sono~
ro emquanto Karen Morley, interpretava um
papel para um novo film da Metro, e agora
a graciosa arlisla o tem como mascotle.

Em baixo: Um Iruc que é o record das
cousas mal feilas. «Islo» segundo mandam
dizer para o Brasil em legenda mimeogra-
phada os valenles rapazes da pubicidade
cinematographica, prelende representar
uma saJiida cm conjuncío de «aslros» e
«estrellas» da M. G. M, após um dia //?-
teiro de trabalho.
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os para sempre
até a morie <o>§ separar

EESTE 
o caracter dos laços matrimoniaes no Brasil,

onde uma alta moral religiosa tem protegido a socie-
dade contra as investidas vãs do divorcio, planta dam-
ninha que não pôde medrar em terra christã como a nossa.

E em tal base de união até d morte que se fundam os
lares brasileiros, cujo característico é o espirito tutelar da
esposa, guarda vigilante e incondicional da familia.

Mas para que a joven esposa possa arcar desde o
inicio da vida conjugai com suas responsabilidades de
zeladora do lar, é preciso que saiba defender a própria
saúde, contra os males periódicos a que está exposta todos
os mezes. Para isto basta ter sempre na lembrança que
para os Incommodos de Senhoras nada ha que se coi*>-
pare ao infallivel remédio
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